
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2) كتاب الزكاة -بلوغ المرام 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

أما  ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
 بعد:

 في كتاب الزكاة: -رحمه هللا-ن حجر شيخ اإلسالم: أحمد بن علي بيقول اإلمام الحافظ 
فأمره أن  ،بعثه إلى اليمن -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-عاذ بن جبل وعن م

رواه  ،معافرياً أو عدله بقرًة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسّنة، ومن كل حالٍم دينارًا يأخذ من كل ثالثين 
 ،الخمسة

 ابن حبان والحاكم. وصححه ،وأشار إلى اختالٍف في وصله ،وحسنه الترمذي ،واللفظ ألحمد
وصلى هللا وسلم وبلرك على عبده ورسوله نبينل محمد وعلى آله وصحبه  ، ر  الاللمينالحمد هلل

 أجماين.
 :-رحمه هللا تاللى-يقول المؤلف 

 باثه إلى اليمن مالمًل. -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن مالذ بن جبل 
 ....طالب:...

 منه، الحديث الطويل انتهينل منه. انتهينل ،ال ،ال
 أن يأخذ من كل ثالثين بقرًة. فأمره  ،باثه إلى اليمن -عليه الصالة والسالم-أن النبي 

رسلله :أوالً  باضهم ينص على أن ألنه من رواية مسروق عن مالذ،  ؛هذا الحديث مختلف في وصله وا 
ومسروق مالصر وكأنه يرجح اإلرسلل،  - تاللىرحمه هللا-الترمذي وأشلر إلى ذلك مسروق لم يسمع من مالذ، 

يثبتون السملع  ،على رأي األكثر الذين يصححون بللمالصرةفهذا  ،واللقلء ممكن ،وهو يملني أيضلً  ،لمالذ
على االتصلل، محمول على  يحمل ،جلٍر عليهم ،وهو رأي اإلملم مسلم ،كلن اللقلءبمجرد المالصرة مع إم

  .بقوله عند مسلم ومن يقول االتصلل
وعلى كل حلل  "وكأن الترمذي يرى رأي البخلري في أن االتصلل ال يثبت إال بلللقلء"يقول الشلرح: 

ذا اختلف في لكن يبقى أن الامل على رأي مسلم،  ؛هو األحوطورأي البخلري  ،ألة خالفية بين أهل الالمالمس وا 
يرجحون مل ترجحه بل ن ال يحكمون بحكٍم مطرد، كبرى بحثهل أهل الالم، والمتقدمو فهذه مسألة واإلرسلل الوصل 
 .منهوالنفس تميل إلى أن مسروقًل مع مالصرته لمالذ ومسلكنته إيله أنه سماه القرائن، 
األدنى لنصل  البقر، هذا هو الحد  "أن يأخذ من كل ثالثين بقرة تبياًل أو تبياةفأمره باثه إلى اليمن "

ن من البقر زكلة، وأنه ليس فيمل دون الثالثي ،نقل عليه اإلجملعين، ومل ذكر ليس في البقر زكلة مل لم تبلغ الثالث
ففي الخمس من البقر شلة، والخالف في الاشر أيضًل  ،لى اإلبلحفظ عن باض السلف قيلس البقر عمع أنه 

  .وهو قول علمة أهل الالم ،المرجح هو مل دل عليه هذا الحديثلكن  ،ذكر



ن فّرق بينهمل  كر واألنثى هنل،ال فرق بين الذ "تبياةثين بقرة تبياًل أو فأمره أن يأخذ من كل ثال" وا 
إنمل الذي يالدل بنت المخلض ابن اللبون، بنت مخلض وابن مخلض، بللنسبة لإلبل، وبللنسبة لإلبل فرق بين 

خيير، ومن كل فدل على أن اإلنلث أفضل من الذكور، وال تجزئ الذكور عن اإلنلث، وهنل تبيع أو تبياة على الت
كملت سنتين، أرباين مسّنة، والتبيع هو الذي بلغ الحول، والمسنة هي التي ذات الحولين، ياني بلغت سنتين، 

هذا ممل لم  "ومن كل حللٍم دينلراً "مكّلف، الحلم ياني محتلم، بللغ  :حللم "ومن كل حللمٍ  ،ل أرباين مسنةومن ك"
مالفري، ثو  عليه هذا الدينلر فيؤخذ عرض م ياني يقو  "مالفريلً دله أو ع"تؤخذ عليه الجزية دينلر  ،منهميسلم 

 يؤخذ منه هذا الثو  المالفري. فللذي ال يجد الدينلر حّي من اليمن،  ،مسلجدومالفر زنة 
كمل مّر بنل  ،وأبو داود والترمذي والنسلئي وابن ملجهالخمسة أحمد  "واللفظ ألحمد ،رواه الخمسة" :يقول
ياني هل يحسن الترمذي مل فيه وأشلر إلى اختالٍف في وصله، حّسنه  ،ترمذيظ ألحمد وحّسنه المرارًا، واللف
قد يحسن مل فيه انقطلع، الحسن عنده ال يبلغ الحسن عند غيره، نام،  يحسن الترمذي مل فيه انقطلع؟ انقطلع؟

وأشرنل إلى هذا  ،وحسنه الترمذي وأشلر إلى اختالف في وصلهولذا اشترط له أن يروى من غير وجه، 
 ياني خرجله في صحيحيهمل. ،والحلكم نوصححه ابن حبل ،االختالف

 ....طالب:...
 من المحقق؟ ارفع النسخة أشوفهل؟

ليست هنل قلعدة وأهل الالم ليست عندهم في هذا قلعدة مضطردة،  ،على كل حلل المسألة خالفية
ن   .ةون يرجحون الوصل ألنه زيلدة ثقكلن المتأخر مضطردة، وا 

 ظهممممممممر  واحكممممممممم لوصممممممممل ثقممممممممٍة فممممممممي األ
 

 لألكثممممممممممممممممممممممر  بممممممممممممممممممممممل إرسمممممممممممممممممممممملله  :وقيممممممممممممممممممممممل 
 

واألئمة الكبلر ال يحكمون بأحكلٍم علمة مضطردة،  ،المقصود أن هذه المسألة من المسلئل المختلف فيهل
جبل مع أن من أرسله كلل ((ال نكلح إال بولي)) :البخلري بوصل ل يتركون هذا لمل ترجحه القرائن، فقد حكمب

 سفيلن أرساله.شابة و 
صلى هللا -أبيه عن جده قال: قال رسول هللا  وعن عمر بن شعيٍب عن :-رحمه هللا-قال الحافظ 

ال تؤخذ صدقاتهم إال في ))رواه أحمد وألبي داود:  ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) :-عليه وسلم
 .((دورهم

والخالف فيهل  ،شاي  عن أبيه عن جدهعمرو بن  ،يروى من طريق هذه السلسلة المشهورةهذا الحديث 
هل تقبل أو ال  ؟هل يحكم بلتصللهل أو إرسللهل ،أنهل مسألة مختلف فيهل بين أهل الالموأشرنل إليه مرارًا  ،ماروف

فيكون الخبر  ،تلبايتقبل؟ وسب  الخالف ومنشؤه في عود الضمير في جده، هل ياود إلى عمرو فجده محمد 
 ،وهو المرجح ،وصرح به في مواضع ،عمرو بن الالص ه يكون جد األ  عبد هللا بنأو ياود إلى أبي ،مرسالً 

، فهذا الحديث عن درجة الحسنإلى عمرو أنهل ال تنزل ولذا القول الوسط في هذه السلسلة أنه إذا صح السند 
  حسن.

أحمد، وألبي  رواه ((المسلمين على ميلههم تؤخذ صدقلت)): -صلى هللا عليه وسلم-قلل: قلل رسول هللا 
فلئدة مثل هذا الحديث أن الغني صلح  الملل ال يكلف إحضلر  ((وال تؤخذ صدقلتهم إال في دورهم))داود: 



نمل تؤخذ صدقلت المسلمين على ميلههم، قولهزكلته،  على الميله يدل على أن هذه زكلة إيش؟ بهيمة األنالم،  :وا 
جذعة، قلل هذه الجذعة عليك  :وقلل له ،صلح  اإلبل إلىجلء السلعي لو وعلى هذا  ،هي التي ترد الميله

تحتلج إلى ملل ثالثملئة تنقل إلى البلد الذي فيه اإلملم لتسلم إليه لهل أقل شيء  تحتلج إلى نقل، تبي :خذهل، قلل
  لى من؟النقل عأقل شيء،  ،ريلل

  بناًء على الحديث؟طالب: 
ال على..على صلحبهل  وليس على  ،نه هو الذي ينقلهل، عليه نقلهلأالمقصود ، على السلعي؟ ..وا 

لو مثاًل أن هذه السلعي لكن إذا رأى  ميله، ياني مهمل كلفت عليه نقلهل؛فللصدقلت إنمل تؤخذ على الصلحبهل، 
ذا نقلهل تحتلج إلى نقل بخمسملئةتبي تجي  ألفين في مكلنهل، هذه الجذعة بلعهل في مكلنهل  ثم تجي  ألفين  ،وا 
األصلح للفقراء، والمسألة مفترضة في سلٍع يبياهل في مكلنهل ويفال  ؟ كيف يتصرف؟بضهلهنلك في محل ق

من مصلحة أن فإذا رأى  ،ال يجوز لإلملم أن يولي في هذه األعملل إال الثقلة األمنلء ،هذا األصلوالسالة ثقلة، 
ال يذبحهل؟ يذبحهلياني يتركهل تموت ه، كمل لو اعترضهل شيء يقتضي ذبحهل ،الفقير أن يتصرف فيهل ، درًا وا 

آل فالن؟ زكلة إذا سئل السلعي أين لكن مل يترك المجلل على أوسع أبوابه بحيث  ل حلل هذه مسألة؛فالى ك
قلمة البينلت  ،ال بد من التأكد : وهللا أشرفت على الموت وذبحتهل،قلل على ذلك، ال بد أن يقيم بينة على ذلك، وا 

ذا قلنل  يكفي يمينه.  ،وهو مؤتمن ،أن األصل أنه ثقة :وا 
يقول قلئل: أننل نمر أحيلنًل على الصوامع، قد  ((وال تؤخذ صدقلتهم إال في دورهم)) وألبي داود:

كيلوات، وأهلهل هم الذين ينقلونهل، نقول: مل نقولهل من أجل الزكلة، تبلغ السراوات والصوامع تحسم الصدقة، و 
نمل نقولهل من أجل البيع،  ال مؤونة وا   .عليهل، على الزكلة نفسهلبيت الملل، زكلة على الوا 

: -صلى هللا عليه وسلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هريرة  :-رحمه هللا-قال 
ليس في العبد صدقة إال صدقة ))رواه البخاري، ولمسلم:  على المسلم في عبده وال فرسه صدقة((ليس ))

 .((الفطر
صلى -قلل: قلل رسول هللا  -رضي هللا تاللى عنه-: وعن أبي هريرة -تاللىرحمه هللا -يقول المؤلف 

الذي مثله  ((وال في فرسه))الابد الذي ُيتخذ للخدمة، المراد به  ((ليس على المسلم في عبده)): -هللا عليه وسلم
زكلة فيه، مل ياد ال فمل ياد للقنية  ((وليس في الابد صدقة إال صدقة الفطر)) يتخذه للركو ، ليس فيه صدقة،

لكن الابد المتخذ للتجلرة أو الفرس المتخذ  الحلي؛لالستاملل ال زكلة فيه، على خالٍف بين أهل الالم في 
عند البيهقي والدارقطني للتجلرة، وعندهم حديث للتجلرة، الحنفية يرون أن هنلك زكلة في الخيل المادة للنتلج ال 

 ،لة، والحنفية يرون أن في الفرس زكلة عليه دينلر أو عشرة دراهمليس فيه زكلكنه ضايف، فمل ياد للقنية 
 ال يقلم حديث البل .  ،ى خبٍر ضايفويستندون في هذا إل

وهم ينلزعون في للتجلرة، ولو كلنت أعد للتجلرة، ولو  ،زكلةالظلهرية ال يرون في الابد وال في الفرس 
 ،ةزكلة التجلر التجلرة، ومن أهل الالم من أوج  ينلزعون في زكلة عروض  -عروض التجلرة–زكلة الاروض 

عن الظلهرية والخالف ونقل عليه اإلجملع كلبن المنذر، نقل اإلجملع على أن زكلة عروض التجلرة واجبة، 
 ،يرى أن اإلجملع قلئمال ياتد به والذي  ،فللذي ياتد بقول الظلهرية يخرق هذا اإلجملعوقولهم ماروف، 



 ،فال بد من زكلته ،وتتالق به نفوس الفقراء ،عروض التجلرة ملل يج  تطهيرهحلل  وعلى كل ،واإلجملع حجة
 فقول جملهير الالملء هو المرجح في هذه المسألة. ،القيلس يقتضي الزكلة ،وهو ملل نلمٍ 
ٍٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول هللا  :-رحمه هللا-قال  صلى هللا عليه -وعن بهز بن حكيٍم

فله بها ال يفرق إبٍل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا  ،في أربعين بنت لبون إبٍل ائمة في كل س)): -وسلم
رواه  ((ال يحل آلل محمٍد منها شيء ،عزمة من عزمات ربنا ،أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله

 وعلق الشافعي القول به على ثبوته. ،وصححه الحاكم ،والنسائيأحمد وأبو داود 
وهذه أيضًل من السالسل  ،: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده-رحمه هللا تاللى- يقول المؤلف
والخالف فيهل بين مثل شهرة عمرو بن شاي  عن أبيه عن جده،  ،الحفيد عن أبيه عن جدهالمشهورة في رواية 

ذا كلن الخالف في السلسلة السلبقة  ذلك ل فإن مث ،الخالف في مرجع الضميرسببه أهل الالم ماروف، وا 
ألن الادد بادد  ؛بهز وأبوه حكيم وجده مالوية بن حيدة صحلبي ماروففإن  ،الخالف وهو السب  ال يرد هنل

وهم ثالثة  ،بن عبد هللا بن عمرو بن الالصبن محمد عمرو بن شاي   ،بخالف السلسلة األولى ،الضملئر
على مالوية في جده، جده مالوية الضمير  فال خالف في عود ،والضملئر ثالثة ،وأمل هنل فللادد ثالثة ،الرواة

وسب  الخالف في هذه السلسلة قبواًل وردًا منشؤه الكالم في بهز  ،ال خالف في هذا بين أهل الالم ،بن حيدة
وعلى كل  ،ومنهم من يرده ويضافه، والخالف فيه بين أهل الالم ماروف ،ويحتج به ،فمنهم من يقبله ،نفسه

يكون من كثيٍر من أهل الالم أنه يجال هذه السلسلة كسلبقتهل، مل يروى بهل ح عند حلل مثل هذا الخالف المرج
عن أبيه عن جده يتوسط في  األولى عمرو بن شاي فهذا الحديث حسن، إذا كلنت السلسلة  ،قبيل الحسن

ض بين وهذه السلسلة كذلك فمل الراجح منهمل فيمل لو حصل تالر  ،بهل بأنه حسنويحكم على مل يروى  ،أمرهل
ألن الترمذي  ؛من يرجح أمر ابن شاي  عن أبيه عن جدهمن أهل الالم  ؟حديث يروى بهذه وحديث يروى بتلك

ومنهم من يرجح هذه السلسلة ألن البخلري عّلق في صحيحه بواسطتهل فصححه، جلء  سأل البخلري عن حديث
 حيح يقلوم تاليقه في الصحيح؟عن بهز، ولم يالق عن عمرو، لكنه لم يصحح لبهز، فهل تصحيحه خلرج الص

وهو في ذاته  ،أبيه عن جده ألن البخلري صحح لهمن أهل الالم من يرجح عمرو بن شاي  عن  :أقول
على أن الرواية ومنهم من يرجح بهز ألن البخلري في صحيحه الذي تلقته األمة بللقبول عّلق له ، أقوى من بهز

عمرو بن الكتل  بللقبول ترجحه على غيره، فأيهمل أرجح؟  لهذا لكن تلقي األمة ؛بللتاليق ال تقتضي التصحيح
ال يحتج به، فللكالم فيه، فامرو بن شاي   ،يس بشيءل :شاي  في ذاته مقبول، لكن بهز من أهل الالم من قلل

  ح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.أرج
فللسوم  ،ى السلئمة في اإلبل: في كل سلئمة إبل، نص عل-صلى هللا عليه وسلم-قلل: قلل رسول هللا 

وفي الغنم في سلئمتهل نص على  ،أبو بكر إليهالذي كت  به شرط لوجو  الزكلة في اإلبل، وفي حديث أنس 
بلإلبل والغنم، إذًا ال بد من وألحق الالملء البقر  ،هنل نص على اإلبل أن تكون سلئمةو  ،الغنم أن تكون سلئمة

فإذا لم تكن اإلبل أو البقر أو الغنم سلئمة فال وأن له مفهوم  ،هذا الوصف والجمهور ياتبرون السوم في البقر، 
عليه -في عهده النام الموجودة وأن هذا خرج مخرج الغلل  من  ،وأشرنل إلى خالفه سلبقلً زكلة فيهل خالفًل لمللك، 



يختلف هذا مع في أرباين بنت لبون، هل أنهل سلئمة، في سلئمة إبل في كل سلئمة إبل  -الصالة والسالم
 من إيش؟هنلك الحديث السلبق؟ 
 .......طالب:

ال مل يختلف؟ منطوق هذا مل يختلف مع  نام، من ست وثالثين إلى خمس وأرباين، يختلف مع هذا وا 
م هذا يخللف منطوق الحديث السلبق، لكن مفهو  األرباين داخلة في الادد السلبق؛ ألنهذا منطوق ذاك، منطوق 
يلدًة ونقصًل هنل يخللف حديث أنس، ولذا ال ياتبر، المفهوم الادد المحدد ز والثالثين مل فيهل،  مفهوم هذا أن التسع

يشملهل الحديث السلبق،  نقول: ال،بنت لبون؟ قلل: أرباين إذًا تسع وثالثين مل فيهل مل يقول قلئل: رسول هللا 
إبل عن حسلبهل بنت لبون ال تفرق  بمنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم،ألنه مالرض  ؛هنل ملغىفللمفهوم 

  .ومضى القول في الجمع والتفريق
-ياني من أعطلهل طيبًة بهل نفسه يطل  األجر والثوا  من هللا  ((من أعطلهل مؤتجرًا بهل فله أجرهل))
 ((ومن مناهل فإنل آخذوهل وشطر ملله))ال، رفض أن يدفاهل يترك؟  ((ومن مناهل))فله أجرهل،  -جل وعال
منصو  ماطوف على الضمير المنصو  آخذوهل وشطر ملله، ياني مانله: آخذوهل وآخذون شطر  الشطر

عزمة  خبر لمبتدأ محذوف يقدر هي أو هذه عزمة  من عزملت  (عزمة  )ملله، عقوبة له، تازير له، تازير بللملل، 
جد عزمة ياني  ،مصدر مؤكد عزمًة من عزملت ربنل على أنه مصدر مؤكد لنفسه، (عزمةً )ربنل، والنص  

اآلن مسألة التازير بللملل بمانى الازيمة التي تقلبل الرخصة؟ ليست بللهزل، فال يتراخى فيهل، هل الازمة هنل 
وكللصريح في يدل على التازير بللملل، نام الحديث يدل على التازير بللملل؟  هل ،الذي دل عليه هذا الحديث

ر ملله،لون يقولون: هو شُ يؤو  هذا، الذين ال يجيزون التازير بللملل ، نصف الملل يجال نصفينبمانى أنه  ط 
خذ منه ال يؤ وحينئٍذ  ،أقل، ياني خيلر الملل في جهة وأرذاله في جهة، فتؤخذ الزكلة من خيلرهونصف  ،خيلر

بة للملل، ليفروا من الاقو الاقوبة بويقولون هذا الكالم من أجل إيش؟ أن يفروا من  ،أكثر ممل وج  عليه شرعلً 
ال ألن خيلر الملل  -رحمه هللا تاللى-كمل قلل النووي  ،لكن حتى على هذا التأويل فيه عقوبة بللملل بللملل؛

يلك وكرائم أموالهم))و ألن قيمته أعلى،  ؛يجوز أخذه نمل تؤخذ الزكلة من  ،األموال ال يجوز أخذهلنفلئس  ((ا  وا 
للملل، ياني إذا وج  عليه بهذا فيه تازير  ،ازيرًا لهتلكن إذا أخذت من الكرائم من أوسلط الملل، ، األوسلط

وال تؤخذ  ،الفقراء مراعلًة لحظرديئة؟ ال تؤخذ الردئية وجذعة متوسطة وجذعة جذعة مثاًل وعنده جذعة نفيسة 
نفيسة الكريمة مراعلًة لحظ الغني، إنمل يؤخذ الوسط، نفترض الكريمة هذه بألفين، والمتوسطة بألف وخمس، ال

ي الذي هو إذا أخذنل الكريمة التي تسوى ألفين هذه الخمسملئة القدر الزائد على الواج  األصلئة بألف، والردي
ال مل يلزمهم؟ يلزم، إذًا ووقاوا فيه،  ،للملل، ففروا من التازير بللملل بهذا التأويلالمتوسط تازير ب يلزمهم هذا وا 

دليٍل على خالف تاريفهل عند أهل الالم مل ثبت يمة زير بللملل، عزمة، الاز من يصحح الحديث فيه جواز التا
شرعي لمالرٍض راجح، هذه إيش؟ الرخصة، الازيمة مل ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المالرض، 

على خالف دليٍل شرعي لمالرٍض راجح، اآلن الدليل الشرعي مل هو يقتضي احترام األموال؟ والرخصة مل ثبت 
ال يحل ملل امرٍئ إال بطي  نفٍس ))ال كمل حرم الدملء؟ وشدد األمو وأن هللا حرم ل؟ أموال النلس وتحريم أخذه

حرم االعتداء كل هذه النصوص ت ((من قتل دون ملله فهو شهيد))وال يجوز االعتداء على ملل المسلم، و ((منه



لألصل بمل هو أو على تاريف الرخصة؟  ،فهل هذا الحديث يجري على تاريف الازيمة على أموال المسلمين،
 :هل تخللف قولنلفازمة إذا على الحد رخصة،  ين، وهذا فيه أخذ أموال المسلمين،المسلمعندنل تحريم أموال 

 عزمة وليست بازيمة؟ :لنل بأن نقولهل  ؟رخصة فيمل يقلبل الازيمة
 .......طالب:

زكلة الفطر،  -مصلى هللا عليه وسل-ياني مثلمل يقول الحنفية في زكلة الفطر: فرض رسول هللا 
 : ليس بواج ،يقولون  ((غسل الجماة واج )) :ليست بفريضة، ومثلمل يقول جمهور الالملء في حديث :ويقولون 

على جواز التازير على كل حلل هذا دليل واضح عند من يقبله ويصححه مثله ياني، االصطالح مختلف، 
ذا قلنلبللملل،  بل يقتصر على النص  ،طرده في كل مخللفةيجوز  ال :قلنلواألصل حرمة األموال أنه رخصة  :وا 

والشلرح ذكر عن أهل عصره أنهم توساوا ويفرضون الضرائ  على كل وال يجوز أن يتوسع فيه، في مورده، 
آل بهم األمر أو بباضهم حتى  ،وتوسع في هذا الكالم كالم طويل ،ويصرفونهل في مصللحهم الخلصة ،شيء

هلت ثملنين وامشي، ثملنين جلدة   وج  عليه جلد شر في مقلبل الحدود، لية هذه الاقوبلت الملإلى أن يجال 
نسأل هللا السالمة والالفية،  ،هذا تغيير، تغيير لشرع هللا، هذا تبديل لشرع هللا زنل ملئة جلدة هلت ملئة وامشي،

 ،النص في مورده ويبقى مثل هذا ،ودملؤهم محترمة ،محترمةلى كل حلل أموال المسلمين محترمة، وأعراضهم وع
  .ياتمد عليه في التازير بللمللوهو أصل لمن 

دخول الشخص في  ؟ياني هل تحل لمحمد ((ال يحل آلل محمد ،من عزملت ربنل -أو عزمةً - عزمة))
لشرفه  ،-عليه الصالة والسالم-ياني إنمل حرمت على آل محمد من أجله  ،فهي ال تحل لمحمد ،دخواًل أوليلً آله 

عليه -فال تحل لمحمد  ((فإنمل هي أوسلخ النلس ،ال تحل لمحمد وال آلل لمحمد))الحديث:  لء فيكمل ج ،فيدخل
ضاة، فلليد الاليل خير من اليد السفلى، اليد الاليل هي الماطية، واليد السفلى ألن أخذ الزكلة  -الصالة والسالم

اليد بررون تكلسلهم عن الامل ويجالون ياكس يقول: ال، اليد الاليل هي اآلخذة، يهي اآلخذة، باض المتصوفة 
اآلن يالحظ واضح، اليد الماطية  ؟الاليل وهي خير من اليد السفلى اليد اآلخذة هي الاليل، كيف اليد اآلخذة

فلليد الاليل خير من اليد السفلى؟ ليد الماطية فوق واليد اآلخذة أسفل، فوق، في أحد بياطي هكذا؟ مل في أحد، ا
ظلهر  فهي الاليل،السفلى اليد ة عن هللا بنلئهذه  لئبة عن هللا، إن تقرضوا عن هللا،هذه نلسفلى اليد ايقول: ال، 

ال مل هو ظلهر؟   وا 
 طالب:........

لكن من احتلج إليهل الحمد هلل، المسألة مسألة  ؛ال، الصدقلت والزكوات ال شك أنهل أوسلخ النلس ،ال
وآل محمد بنو هلشم وبنو المطل  على  ((محمد منهل شيءال يحل آلل ))حالل وحرام، ال شيء في ذلك، 

منهم من يرى أنهم بنو هلشم فقط، وجلء في الحديث أن بني هلشم وبني المطل   ،خالٍف في ذلك بين أهل الالم
 فحكمهم واحد.  ،في جلهلية وال إسالمال يفترقون 

  به على ثبوته. وعلق الشلفاي القول ،وصححه الحلكم ،رواه أحمد وأبو داود والنسلئي
ولكن هذا الحديث عنده وهو يضاف بهز  ة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي"وقلل الشلفاي في قلعدٍة علم

  يم ال يثبت عنه ألنه يضاف راويه.بن حك



ثمل دار، يقول: فإن ثبت ياني ولو من طريٍق آخر فأنل أقول به، وهكذا األئمة كلهم يدورون مع النص حي
 المالرض األقوى. ،المالرض للنصأو في  ،أو في بلوغ النص ،ل هو في فهم النصواالختالف بينهم إنم

إذا )): -صلى هللا عليه وسلم-ال رسول هللا قال: ق -رضي هللا عنه-وعن علي  قال اإلمام الحافظ:
لك عشرون دينارًا وليس عليك شيء حتى يكون  ،كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم

 ((فما زاد فبحساب ذلك، وليس في ماٍل زكاة حتى يحول عليه الحول ،ففيها نصف دينارحال عليها الحول و 
 وقد اختلف في رفعه. ،وهو حسن ،رواه أبو داود

فال زكاة عليه حتى يحول عليه من استفاد مااًل )): -مارضي هللا عنه-وللترمذي: عن ابن عمر 
 والراجح وقفه. ((الحول

صلى هللا عليه -قلل: قلل رسول هللا  -رضي هللا عنه-: وعن علي -رحمه هللا تاللى-يقول المؤلف 
ملئتل درهم، هذا نصل  الفضة، ملئتل  ((هل خمسة درهمدرهم وحلل عليهل الحول ففيإذا كلنت لك ملئتل )): -وسلم

الحديث الصحيح  كلنت ملئة وتساين ليس فيهل زكلة على مل تقدم، فهذا المنطوق يشهد له مفهومدرهم، إذا 
ربع الاشر، الاشر كم؟ وأن نصل  الفضة ملئتل درهم، خمس أواقي، ففيهل خمسة دراهم، ياني كم؟  ،السلبق

وحلل عليهل دينلرًا، نصل  الذه  عشرون حتى يكون لك عشرون دينلرًا، ياني من الذه ، وليس عليك شيء 
لكن الحديث صريح في  ؛لالحو في لزع باضهم ون ،في وجو  الزكلة أن يحول عليهل الحولوهذا شرط  ،الحول
ويمثلون للزيلدة من الابلدة نصف دينلر، دينلران، رباهل ألن عشر  وهو ربع الاشر؛ ((ففيهل نصف دينلر))ذلك، 

عنده عشرون دينلرًا كيف؟ ياني وج  عليه نصف دينلر كمن أخرج دينلرًا عن عشرين،  :يقولون  ،غير المتميزة
تميزة إذا كلنت الزيلدة غير م :منهم من يقول ،هذه زيلدة غير متميزة ،فأخرج دينلر فوج  عليه نصف دينلر

  .فللكل واج 
ليس فيهل وقص، ياني واحد وعشرين دينلر زكلتهل فللنقدين  ((ذلك فمل زاد فبحسل ففيهل نصف دينلر ))

ذا زادت الفضة ملئتين ربع الاشر، مل يقلل: نصف دينلر يكفي؟ ال، حتى الدينلر الواحد فيه زكلته ربع  عشره، وا 
على خالٍف في هذه الجملة، والخالف فيهل أشد من  ((فمل زاد فبحسل  ذلك))وعشرة مثاًل ففيهل ربع الاشر، 
ومضي الحول شرط في غير  ((وليس في ملٍل زكلة حتى يحول عليه الحول))الخالف في أصل الحديث، 

ُه َيْوَم َحَصاِدِه{الماشرات، الماشرات إنمل تج  زكلتهل،  رواه أبو  ،في وقت الحصلد [( سورة األنالم141)]}َوآُتوْا َحقَّ
، لكنه صححه البخلري فيمل نقل -رضي هللا عنه-اختلف في رفاه ووقفه على علي  ،وهو حديث حسن ،داود
شرون نصل  الفضة ملئتنل درهم ونصل  الذه  عباض جمله مل يشهد ممل في الصحيح، ولوهو صحيح،  ،عنه

درهم تالدل عند أهل الالم ست وخمسين  ياني الملئتيالفضة  ،دينلرًا، الفضة ياني حسلبهل بللريلل الساودي
أهل تسأل  ،انظر ،في قيمته وقت الزكلة، عندك ست وخمسين ريلل عربيفينظر ريلل عربي ساودي فضة، 

تارف النصل   ة عشر، تضر ،اثنل عشر ثالثكم يسوى الريلل؟ يتراوح بين عشرة خمسة عشر المجوهرات 
من المتالمل به عشر جنيه الدينلر تالدل أحد عشر جنيه وأرباة أسبلع الجنيه، أحد عندك؟ والذه  الاشرون 

د المستقنع رح كتل  الزكلة من زاكنل نش (هم52/8/52)وهذا قبل سنتين في تلريخ  ،وأرباة أسبلع الجنيهاآلن 
وهي تحتوي  ،التصحيح واإلفلدةمنكم وآمل  ،الورقة باد بحٍث ومراجاةأكت  لكم هذه أرسل هذا الخطل  يقول: 



ال بد من مارفة  :الزكلة بللامالت الورقية الرائجة في هذا البلد، أوالً على محلولٍة متواضاة في بيلن كيفية إخراج 
وهي كللتللي:  ،الفضة أو الذه  بللجراملتنصل  مل تقوم به الاملة من النقدين، وعندمل نقوم بللفضة نحس  

وهي رسللة علمية  ،كمل بينه صلح  المقلدير الشرعية لمؤلفه الكردي ،بللملئة 79و 5الجرام من الفضة يسلوي 
هذا  ،أنهل أفضل مل كت  في المقلدير والمكلييل الشرعية :ويقول ،قبل أكثر من عشرين سنة ،من األزهر قديمة

يقول: يقر  من ثالثة دراهم؟  -كالمهعلى -الجرام الواحد  سار الدرهم، هذا سار الدرهم بللنسبة إليش؟ ياني
يريد أن الدرهم يقر  من ثالث  ،ال ،ال ل  الفضة،يخرج مقدار نص (522)نضر  الجرام في النصل  وهو 

وقد سألت أهل الخبرة  ،جرام ثم نضر  النصل  في سار الفضة اليوم (275)نصل  الفضة  :فيقول ،جراملت
ريلل، خمسين هللة، نصف ياني  ،بللملئة 22أن السار  :فقللوا (52/8)ربالء الملضي عن سار الفضة يوم األ
الجرام من  ( ريلل،579)فمن كلن عنده هذا المبلغ فتج  عليه الزكلة،  ( ريلل،579)وعليه فيكون المقدار 

ون مثقلاًل وهو عشر  ،يضر  في المقدار (5255أرباة وعشرين )فلصلة أرباة الذه  كمل قرره صلح  الكتل  
يقول: وقد سألت عن ساره، عن سار الذه  يوم األربالء فقللوا إنه  ،من الجرامبللملئة وثملنين أرباة فيسلوي 

من عشرة  قري  شوف كم المضلعفلت؟ ( ريلل ساودي،5922)، فيكون مقدار النصل  يسلوي ونصف (25)
لملذا ساودي فتج  عليه الزكلة،  ريلل ورقي (579)أضالف، ياني تساة أضالف، وعليه فمن كلن عنده 

وأيضًل األصل أن الريلل أول مل ضر  بللفضة،  ،لزكلة بللفضة؟ وأهمل حسل  الذه ؟ ألحظ للفقراءحس  ا
مل أدري هل تغيرت الفضة، والزكلة سوف تكون بللريلل، فللريلل الموجود الورقي نلئ  عن الريلل الفضة، فأصله 

 واآلن هذا له سنتين؟األمور باده 
 ....طالب:...

ياني لو مشينل على تقدير أهل الالم أول مل ونصف،  (25) :يقول، قري  من كالمه هذا، أرباين؟ إيه
أن الريلل  :وقلنل ،بست وخمسين ريللللريلل الاربي الساودي الفضة بالساودية الخلصة بللبلد خرجت الاملة 
ملئتين أو  :سواء قلنلوعلى كل حلل ا النصل ، هذياني قري  من ستملئة ريلل،  ،اثنل عشر ريللاآلن يسلوي 

سباة ونصف  ،ويأخذ بلألقل ويخرج اثنين ونصف بللملئة ،ثالثملئة مل تضر، فالى المسلم أن يامل بلألحوط
ذا احتلج شيئًل يأخذ  ،، سباة ونصف، يخرج سباة ونصفنله هاللي ذكر زكلة  ياني ليكمل نفقته،  ،بدله آالفوا 

الثالثملئة سباة هذا المبلغ وسبع وتساين ريلل على هذا الكالم يلزمه أن يخرج زكلة ملئتين إذا كلن يملك 
آخذًا ألفين بللشهر مثاًل؟ يأخذ ألفين، وهذا على القول بأنه يصح أن يكون لكن إذا كلن ال يكفيه إال  ونصف؛

ياني شخص لهل في آٍن واحد،  دافالً  ،المسلم آخذًا للزكلةوهذه مسألة ال بد من اعتبلرهل، يصح أن يكون  ،دافالً 
ال ال؟ لكن يقولطلع خمس وعشرين ريلل زكلة،  :يقلل لهألف يملك  ألف أنل مل يكفيني، أنل عندي عشرة  :صح وا 
فصح أن يكون آخذًا دافاًل في آٍن واحد، لكن خذ تكميل ألفين، خذ،  :ليقول: ثالثة آالف، يقلفي البيت، أنفس 

ال فقير؟ تؤخذ من أغنيلئهم فترد حديث مالذ القسمة ثنلئية، ألن في  ؛من أهل الالم من يمنع مل في إال غني وا 
ال مل هو واضح؟ فالى هذا... فهو غني، ال يجوز أن يأخذ الزكلة،زكلة ه في فقرائهم، الذي تؤخذ من  واضح وا 

 .طالب:.......



قسم ثللث؟ إمل مأخوذ في  ((أغنيلئهم فترد في فقرائهمتؤخذ من ))مالذ: مل هو في حديث  مل هو واضح،
، وال ثللث لهملخر ياطى ألنه فقير، منه أو ماطى؟ مل في ثللث، مل في إال واحد يؤخذ منه ألنه غني، واآل

يصرف  :مل يجوز يأخذ؟ نقول :نقول ،الف ومل عنده إال ثالثملئة ريللثة آالذي مل يكفيه إال ثال طي  هذا
المسكين يرد على تاريفهم الفقير والمسكين، لكن هذا ك شيء خذ، وكلهل أنت وأوالدك ثم يصير مل عندالثالثملئة 

وهو مصرف من مصلرف الزكلة، وعلى كل  ،لكن مل يكفيه، الذي عنده ألف وال يكفيه إال ألفين هذا مسكينعنده 
 والزكلة إنمل شرعت له وألمثلله. حلل األمر فيه ساة مل دام مل يكفيه

رواه  ((ليس في البقر العوامل صدقة))ل: قا -ضي هللا عنهر -وعن علي  :-رحمه هللا-قال الحافظ 
 والراجح وقفه أيضًا. ،أبو داود والدارقطني

من استفلد ملاًل فال ": -ملرضي هللا عنه-ترمذي عن ابن عمر ولل: -رحمه هللا تاللى-يقول المؤلف 
 لحول.ه ال زكلة حتى يتم اوأن ،هذا شلهد للحديث السلبق ،اجح وقفهوالر  "زكلة عليه حتى يحول عليه الحول

مل  وأن ،وهذا أيضًل جلٍر على القلعدة "ليس في البقر الاوامل صدقة"قلل:  -رضي هللا عنه-وعن علي 
والراجح وقفه أيضًل، ياني يكون هذا من  ،والدارقطنيأبو داود رواه  ستاملل والقنية أنه ال زكلة فيه،يتخذ لال

على أن يشهد له مل يدل  ،أصٍل علملكنه اجتهلد يندرج تحت  ؛وعوليس بمرف ،-رضي هللا عنه-اجتهلد علي 
 ،وكل مل يستامله اإلنسلن ليس فيه زكلة، فللبقرة الالملة في الحرث وغيرهواألثلث والمتلع والبيت والابد الفرس 

س فيهل يادهل للبيع هذه لي في تجلرته لم ،كمل أن آلة الحرث قد يكون عند اإلنسلن آالت يستاملهل في زراعته
 زكلة.

 ........طالب:
 مل تقدم.الالملة للقنية إذا كلنت سلئمة يرد فيهل هذه علملة، كيف؟ 

بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمرٍو أن رسول هللا وعن عمرو  :-رحمه هللا-قال الحافظ 
رواه الترمذي  ((صدقةحتى تأكله الوال يتركه  ،فليتجر لهله مال من ولي يتيمًا )): -صلى هللا عليه وسلم-

سناده ضعيف ،والدارقطني  وله شاهد مرسل عند الشافعي. ،وا 
عبد هللا بن عمرو، وجلء : وعن عمرو بن شاي  عن أبيه عن جده -رحمه هللا تاللى-يقول المؤلف 

، عن جده الجد عبد هللا بن عمروويرجح القول بأن  ،في الضميرالتنصيص عليه في مواضيع ممل يرفع الخالف 
له ملل فليّتجر من ولي يتيمًل ))قلل:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -مرضي هللا عنه-هللا بن عمرو بد ع
سنلده ضايف ،رواه الترمذي والدارقطني ((حتى تأكله الصدقةوال يتركه  ،له ألن  ؛ضايفلد سنإ ،وله شلهد ،وا 

وهو مندل بن  ،ضايفراٍو الدارقطني فيهل أيضًل وهو ضايف، ورواية  :فيه المثنى بن الصبلح في رواية الترمذي
 ، على كل حلل الحديث بطرقه ضايف.متروكعلي، وفيهل أيضًل راٍو ثللث الارزمي 

كلنوا في  ،تلمأنهل كلنت تخرج زكلة أي -كمل أخرج مللك في الموطأ-أنهل  -لرضي هللا عنه-وعن علئشة 
مهور تج  في ملل الصبي عند الج، وعلى كل حلل الزكلة أيتلم كلنت تخرج زكلة مللهم ، أبنلء ألخيهل،حجرهل

ومنهم الصبي والمجنون، والجمهور على أن  ،ورفع القلم عن ثالثة ،الحديث ضايففية، للحنوالمجنون خالفًل 



اآلن هل الصبي والمجنون في فع القلم عنه ونوج  الزكلة عليه؟ تج  في ملل الصبي والمجنون، كيف ير لزكلة ا
ال ال؟دائرة التكل لزامه بللزكلة تكليف وا  ال ال؟ ال، وا   يف وا 

 .......طالب:
هذا الملل لكن الجمهور نظروا إلى  : تأدي  مثل أمره بللصالة؛للولي وال يلزم الصبي قلنل :إيه، لو قلنل
تؤخذ من أغنيلئهم، بغض النظر عن الغني، وتج  في زكلة أن من عنده الملل فهو غني،  :أوالً من جهٍة أخرى، 

مل دام الصغير هذا الصبي  ،والزكلة تؤخذ من أغنيلئهميسمى غني، لتكليف وعدمه، فهو غني مل دام عنده ملل ا
وأخذ  ((تؤخذ من أغنيلئهم فترد في فقرائهم)) :عنده ملل والمجنون عنده ملل إذًا هو غني، فيدخل في حديث

نمل هو من بل  ربط األسبل  أن الصبي والمجنون غير مك :فال يقللالزكلة ليس من بل  التكليف،  لفين، وا 
إذًا المسب  له بد أن يوجد فيكون من بل  الحكم الوضاي ال الحكم  ،فللسب  موجود وهو المللبللمسببلت، 
التكليفية، جلء مخل في األحكلم غير ألنه غير مكلف تكليفًل  يترت  على الامل من إثم ال يلحقه؛مل التكليفي، 

لكنه اإلثم مرفوع عنه، ولذا يقول أهل  ؛يلزمه مل يترت  على اعتدائهر  شخص أو ض ،واعتدى على ملل شخص
ال مل تلزمه؟ صبي قتل شخص من الخطأ أو ممل يلحق بللخطأ عمد الصبي والمجنون،  :الالم تلزمه الدية وا 

كنه ال ل ؛ألنه صبي غير مكلف، مجنون اعتدى على سيلرة شخص وكسرهل، تلزمه قيمتهل ؛لكن مل يقلد به تلزمه؛
ألسبل  بللمسببلت، ياني شخص نليم في مكلن فإلزامه بهذا من بل  ربط األنه مرفوع عنه التكليف،  ؛يأثم

لحكم فهذا من بل  الحكم الوضاي ال افهذا مثله، يضمن وهو نلئم لشخص آخر، فلنقل  على شيء وكسره 
 م إذًا ال يكلف بللزكلة.مل دام غير مكلف بللصالة وال مكلف بصيل :التكليفي، والحنفية يقولون 

إذا أتاه  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا قال:  -رضي هللا عنه-أبي أوفى وعن عبد هللا بن 
 متفق عليه. ((اللهم صل عليهم))قوم بصدقتهم قال: 

كلن رسول هللا قلل:  -ملرضي هللا عنه-: وعن عبد هللا بن أبي أوفى -رحمه هللا تاللى-يقول المؤلف 
كمل جلء في  ((اللهم صل على آل أبي أوفى))إذا أتله قوم بصدقتهم دعل لهم قلئاًل:  -هللا عليه وسلم صلى-

عليه -قلل النبي أبل أوفى لمل جلء بصدقته ألن  ومن أفرادهل: آل أبي أوفى؛ ((م صل عليهمالله))الحديث: 
ُرُهْم إللهي: لألمر اوهذا امتثلل  ((اللهم صل على آل أبي أوفى)): -الصالة والسالم }ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

عليه -المزّكين المتصّدقين، مأمور بهذا بللصالة على فهو مأمور  [( سورة التوبة101)]َوُتَزكِّيِهم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم{
 ،لى آل فالنأو ع ،: اللهم صل على فالنفمن جلءه بصدقته قلل ،، ففالهل وامتثل األمر-الصالة والسالم

 ،ال تحل آلل محمد ،رنل، يدخل فيهم دخواًل أوليًل كمل أشرنل إلى ذلككمل أش ،أوليلً ويدخل فيهم المتصدق دخواًل 
اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب{: -جل وعال-وكمل في قوله  ياني هل ينجو  [( سورة غلفر44)]}َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
أتله قوم بصدقتهم هنل إذا  اًل أوليًل،م الذين يدخلون أشد الاذا ؟ يدخل فيهم دخو د الاذا  وآله هفرعون من أش

فهل لغيره  ،-عليه الصالة والسالم-، امتثله -عليه الصالة والسالم-هذا أمر للنبي  ((اللهم صل عليهم))قلل: 
هللا يوفقكم، أخلف هللا ، اً جزاكم هللا خير  ؟ ياني كونه يدعو:من جلءه بصدقته قلل: اللهم صل عليهأن يفال هذا؟ 

-أو هذا خلص به أن يصلي على النلس؟  -عليه الصالة والسالم-لكن هل لمن باد النبي  ، ال بأس؛عليكم
ألن صالته هي التي سكن، أمل صالة غيره فليست  ؛ولم يقله أحد باده ،ولم يالمه أحد -عليه الصالة والسالم



هذه الصالة خلصة به لكن  ر مطلو ؛هذا أم ،للمتبرعذل، يدعى للمتصدق، يدعى ياني كونه يدعى للبل ؟سكن
عليه الصالة -الظلهرية يوجبون هذا على اإلملم، ألن كل إملم في حكمه وأخذ منهل  ،-عليه الصالة والسالم-

قل عنهم أنهم ، مل دام مل ن-عليه الصالة والسالم-يحتلج إلى أن ينقل هذا عن خلفلئه لكن اإليجل   ؛-والسالم
ال فلألصل االقتداء واالئتسلءيصلون مل يلزم،  ( 101)]}ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن لَُّهْم{: -جل وعال-والتاليل بقوله ، وا 

 هذا يدل على أن من عداه ليس في حكمه.  [سورة التوبة
ى محمد وجلء فيهل الصالة على التبع، اللهم صل عل ،الصالة على غير األنبيلء جلء فيهل مثل هذا

وكونهل تصدر التباية ال بأس بهل، المقصود أن الصالة على جهة  ت على إبراهيم،كمل صلي ،وعلى آل محمد
والمسألة ، خص الصالة بلألنبيلءالارف عند أهل الالم لكن  أيضًل ال بأس بذلك؛ -عليه الصالة والسالم-منه 

الالملء أن الترضي للصحلبة والترحم على من المصطلح عليه بين وخص الارف الالمي  ،خالفية بين أهل الالم
ن كلن عزي-عز وجل-فال نقول: قلل رسول هللا  -جل وعال-جل خلص بلهلل : عز و بادهم، وقولنل جلياًل، زًا ، وا 

ال مل تستسيغ؟ مل تستسيغ، -عز وجل-ياني لمل تسمع قلل رسول هللا  جرى على الارف الالمي  تستسيغ وا 
عليه -مع أن النبي  ،وال يوجد شخص يمكن أن يقول هذا الكالم ،وتواردوا ،ليهعخالف هذا، وتواطأ النلس 

 .-صلى هللا عليه وسلم-مل تجد من يقول: أبو بكر عزيز جليل، ولذا  -الصالة والسالم
-سأل النبي  -رضي هللا عنه-أن العباس  -رضي هللا عنه-وعن علي  :-رحمه هللا-قال الحافظ 
 فرّخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. ،عجيل صدقته قبل أن تحلفي ت -صلى هللا عليه وسلم
أن الابلس ابن عبد المطل  عم  -تاللى عنهرضي هللا -: وعن علي -رحمه هللا تاللى-يقول المؤلف 

، فرخص له قبل أن تحلفي تاجيل صدقته  -صلى هللا عليه وسلم-سأل النبي  -عليه الصالة والسالم-النبي 
استسلف من الابلس زكلة علمين، وهذا  -عليه الصالة والسالم-الروايلت يدل على أن النبي باض  في ذلك،

باث عمر  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي الحديث المتفق عليه ويشهد لهذا يدل على جواز تاجيل الزكلة، 
 -يه الصالة والسالمعل-إلى النبي ، شكلهم الزكلةوخللد والابلس ابن جميل قلل: منع على الصدقة، جلء عمر 

به ياتذر مل  ؟ياني ليس له عذر، مل ينقم ابن جميل ((إال أن كلن فقيرًا فأغنله هللا ؟مل ينقم ابن جميل))فقلل: 
 ((وأدراعه في سبيل هللاعتلده فقد احتبس  ،خللدوأمل خللد فإنكم تظلمون )) !؟ ألنه كلن فقير فأغنله هللاابن جميل

لنصر دينه، هذا مل يتهم بمنع الزكلة، ولذا لو كلن عند شخص عملرة ماّدة أمواله  مل يتهم مثل هذا الذي أوقف
لمل بقي شهر  وهي مادة للبيع ،ويحول عليهل الحولمليون ريلل، بقي شهر بتسلم ولمدة أحد عشر شهرًا  للبيع
يتهم أبدًا، هذا تبرع مل م مثل هذا أنه يهر  من الزكلة؟ هخذوا الاملرة ذي، هل يت :تحفيظ القرآنجمايلت ل قلل

))وأمل الابلس لد، بللمليون كلمل والواج  عليه خمس وعشرين، مثل هذا ال يتهم وال يالم، بل يدافع عنه مثل خل
وقد يستح  إذا  ،فأخذ من هذا أهل الالم جواز تاجيل الزكلةياني عندي زكلتين للابلس،  فهي علّي ومثلهل((

ال ملنع أن يطل   ،وحلجة الفقراء قلئمة وشديدة ،ة إلى ذلك لكونه أنفعإذا قلمت الحلجقلمت الحلجة إلى ذلك، 
ليه ذه  األكثر ،ال بأس به، فتاجيل الزكلة اإلملم من باض النلس أن ياجل زكلته ال على سبيل اإللزام كمل  ،وا 

مع يه الحول، حتى يحول علأنه ال زكلة في ملٍل  :نع تاجيل الزكلة مستداًل بقوله، باضهم مقلل الترمذي وغيره
فإذا كلن التاجيل جلئزًا  ،التاجيل يقلبله التأجيل، ال على التوقيتأن هذه الجملة إنمل سيقت لبيلن عدم الوجو ، 



لكن  ؛ومل قر  منهل ،في اليوم واليومينيتسلمح أهل الالم فللتأجيل والتأخير ال يجوز بحلل،  ،بداللة مل سمانل
مل تج  بل مجرد  ،حقوق الفقراء والمسلكين، ال يملك تأجيلهلعلى ، أصحلبهلاعتداء على حق تأخير الزكلة 

 عليه يبرأ من عهدتهل.
 -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  -مارضي هللا عنه-وعن جابر  :-رحمه هللا-قال الحافظ 

دون ليس فيما دون خمس أواٍق من الورق صدقة، وليس فيما دون ذوٍد من اإلبل صدقة، وليس فيما ))قال: 
 رواه مسلم. ((صدقةة أوسٍق من التمر خمس

 ((وال حٍب صدقةما دون خمسة أوسٍق من تمٍر ليس في)): -رضي هللا عنه-وله من حديث أبي سعيٍد 
 متفق عليه. -رضي هللا عنه-أبي سعيٍد وأصل حديث 

ليه صلى هللا ع-عن رسول هللا  -ملرضي هللا عنه-: وعن جلبر -رحمه هللا تاللى-يقول المؤلف 
أرباون درهمًل، والخمس  :واألوقيةأوقية، واألواق جمع  ((ليس فيمل دون خمس أواٍق من الورق صدقة)): -وسلم

 ؟ذودٍ  ، أو خمس  ذودٍ  خمسٍ في أرباين ملئتل درهم، وليس فيمل دون 
 يصح الوجهين. الوجهين،على طالب: 
ذا قلنل: ة إلى موصوفهل، من إضلفة الصف خمٍس ذودٍ وهل يختلف المانى أو مل يختلف؟  ،وجهلن وا 

خمس ذود  :إذا قلنلمل بين الثالث إلى الاشرة، ، والذود يطلق على إيش؟ الادد كم؟ ياني خمسة أذوادخمس  ذوٍد 
 .أرجح من حيث المانى (دخمٍس ذو )فكأن أقل شيء إلى خمسة عشر، فنحتلج  ،ياني خمسة أذواد

 ((أوسٍق من التمر صدقةدون خمسة يس فيمل ول))وتقدم نصل  اإلبل مفصاًل  ((من اإلبل صدقة))
 :دمن حديث أبي ساي -أي لمسلمٍ -وله فيكون نصلبهل ثالثملئة صلع،  ،والوسق وتكسر الواو ستون صلعلً 

والحديث دليل وأصل حديث أبي سايد متفق عليه،  ((وال حبٍة صدقةليس فيمل دونه خمسة أوسلٍق من تمٍر ))
ال زكلة فيهل، أنه ال زكلة فيهل،  في هذا الحديث وغيرههذه المقلدير المحددة  على أن هذه األموال إذا لم تبلغ

 :سلق باده ((وليس فيمل دون خمسة أوسٍق صدقة))ورفقًل بابلده التجلر، ولمل سلق:  ،-جل وعال-تيسيرًا من هللا 
 فيمل سبق.اقرأه ألن له ارتبلط  ((الاشرفيمل سقت السملء والايون ))

فيما ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-عن أبيه هللا  وعن سالم بن عبد
 رواه البخاري. ((شر، وفيما سقي بالنضح نصف العشرأو كان عثريًا الع ،سقت السماء والعيون 
 .((أو النضح نصف العشروفيما سقي بالسواني  ،أو كان بعاًل العشر))وألبي داود: 

فيمل ))قلل:  -صلى هللا عليه وسلم-عن النبي  -ملهرضي هللا عن-يه وعن سللم بن عبد هللا عن أب
هذه من صيغ الاموم، ترد على القليل والكثير، فيج  في  (فيمل) ((أو كلن عثريًل الاشر ،سقت السملء والايون 

أو  صلع أو صلعين أو عشرةاشر، ياني بلغ النصل  أو لم يبلغ، أو كلن عثريًل الوالايون مل سقت السملء كل 
والحنفية  ((ليس فيمل دون خمسة أوسٍق صدقة))وهو مالرض بحديث:  الاموم، من صيغ (مل)ملئة أو ألف 

عماًل باموم هذا الحديث،  ،كثيرهفقللوا: الخلرج من األرض فيه الزكلة في قليله و  ،حملوا الحديث على عمومه
ذا بللخمسة األوسق، والجمهور خصصوه بمل سبق من النصل  المحدد  اجتمع الالم والخلص فللخلص مقدم وا 

ياني لو  ((فيمل دون خمسة أوسٍق صدقةليس ))وهنلك قول الحنفية ياتمد إلى عموم الحديث، اآلن على الالم، 



دون أن مل أن مفهوم الحديث يقتضي  :لقلنل (ليس)ومل في نفي أوسٍق صدقة، في كل خمسة  :كلن النص
في خمسة  :ياني افترضنل أنه قلل في الحديثمنطوق؟ وم ثبت به هل هذا المفهلكن  فيهل صدقة؛اللي الخمس 
ذا علرضنل مفهومه أنه ليس فيمل هذا منطوقة أن في الخمس صدقة، صدقة، أوسلٍق  هذا دون الخمسة صدقة، وا 
وهذا فيه ضاف، هذا فيه قوة من تكلفأ الدليالن، هذا فيه ضاف،  ((فيمل سقت السملء))م بمنطوق حديث: المفهو 
وتقلبل المنطوق مع  ،أو منطوق علموهذا عموم  ،ألنه يكون هذا مفهوم خلص فيه قوة من جهة؛وهذا جهة، 
ليس فيمل ))لكن ورود النفي  ...؛فيه شيء من التكلفؤ، المسألة يمكن بسطهل يحتلج إلىوالخلص والالم  ،المفهوم
من أوسلق دون خمس ليس فيمل )) وهو قوله: ،ّل عليهل بمنطوق دُ داللة المفهوم المالرض  ((خمسة أوسقدون 

تحديد النصل  في خمسة أوسلق ياني نفترض أن هذا النص ليس بموجود، إنمل الموجود  ((تمٍر وال حٍ  صدقة
مفهوم النص المفترض  ((فيمل سقت السملء الاشر))سللم عن أبيه عن صدقة، عندنل هذا النص وعندنل النص 

أنه في القليل صدقة، ودل منطوق الحديث الذي مانل مه أنه ليس أنه ليس فيمل دون الخمس صدقة، فدل بمفهو 
لكن الذي قضى  ؛أضاف من المنطوق لكن المفهوم  ؛في القليل صدقة بامومه، فللاموم أضاف من الخصوص

رجح في هذه المسألة قول فللم ((دون خمسة أوسلق صدقةليس فيمل ))على هذا الكالم كله، النص عندنل 
  .ألن الخلص مقدم على الالم ؛ن الخمسة أوسلق ليس فيهل صدقةوأن مل دو  ،الجمهور

عثريًل يحصل على  ،سقي بلألمطلر، سقي بلألنهلر، سقي بللايون الجلرية ((فيمل سقت السملء والايون ))
ألن مل فيه كلفة وال مؤونة على صلحبه، فيزاد في زكلته في من غير تا  هذا فيه الاشر لملذا؟ الملء باروقه 

بللنضح نصف الاشر ياني بللتا   ((وفيمل سقي بللنضح)) ،هذه المنفاةفي حصول اإللهي التيسير مقلبل 
على ياني ياثر  ((إذا كلن باالً ))رواه البخلري وألبي داود:  تلجر في الزكلة ألنه تا  من وراء،يخفف على ال

 ،نصف الاشرح بللسواني والنضوفيمل سقي  ،، بااًل الذي ال يحتلج إلى سقي الاشرالاثرالبال هو و  ،الملء
إحدى بللمؤونة زكلته نصف الاشر، والذي يسقى بهمل والذي يسقى  ،ياني مل يسقى بدون مؤونة زكلته الاشر

إذا كلن ستة أشهر نصف  ،أو ستة أشهر وستة أشهر ،أو الاكس ،بمؤونة وشهر واحد بدون مؤونةعشر شهر 
  .وهللا أعلم ،والمسألة بحسلبهل ،بلع الاشرهذا مل فيه إشكلل، ثالثة أر  المدة ونصف المدة

 . وصلى هللا وسلم وبلرك على عبده ورسوله نبينل محمد
  .قول لإلخوان: نود تنبيه اإلخوان واألخوات بأنه سيكون هناك إفطار صائم غدًا االثنينهذا ي

  .ل مجمالً إليهيقول: تتميم الفوائد التي تشيرون  -جزاه هللا خيراً -بحث باض األخوان وهنل مسألة 
 ،وذكرنل الخالف بلألمسفي مسألة تالق الزكلة بللذمة أم بللاين؟ مل ذكره الحلفظ ابن رج  في قواعده 

 تالق بللذمة. وال  -بللملل–أن ارتبلطهل بللاين  :وقلنل
 الخ... وفائدة ذلك نسأل هللا..وذكر أطرافها يقول: تقريب المسألة 

أم في ذمة مللكه؟ اختلف األصحل  هل تج  في عين النصل  لة هذا من قواعد ابن رج  يقول: الزك
 نشوف اإلخوان ينصرفوا؟! نتركهل للدرس القلدم.قلدم ألننل في ذلك على طرق، نخليهل في أول الدرس ال

 وبلرك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجماين.اللهم صل وسلم 
 


